Tonstad Borettslag, 25. februar

Nummer 01/2019

Informasjon fra styret
Styret: 975 10 006

Grendahussjef: 472 41 785

NB! Styret har nå fått egen epost-adresse: tonstadborettslag@styrepost.no

Navn
Styreleder
Lasse Aalberg
Nestleder
Kjell Magnar Dølmo
Sekretær
Elisabeth Marie Sylte
Styremedlem
Tor Inge Jutvik
Styremedlem
Alf Robert Karlsen
1.varamedlem
Frode Myrholt

Adresse

Tlf.

Tg 148

97 51 00 06

Tg 94

47 24 17 85

Tg 174

90 92 08 06

Tg 90

93 63 34 54

Tg 36

93 08 10 00

Tg 102

90 74 87 24

NY EPOST-ADRESSE TIL STYRET
Styret i Tonstad Borettslag har nå fått egen epost-adresse: tonstadborettslag@styrepost.no
All kommunikasjon til styret skal nå sendes denne adressen. Dette for å ivareta de nye reglene for
personvern, GDPR.

GENERALFORSAMLING 2019
Dato for generalforsamling i Tonstad Borettslag er 15. mai, kl. 18.00. Saker som skal behandles av
generalforsamlingen må være meldt inn skriftlig til styret senest 24. april.
Inge Hassel som er valgkomiteens leder ønsker innspill. Forslag kan legges i postkasse,
Tonstadgrenda 30, eller på mobil:

RASKHENGER
Info om dato for raskhengere, torg nord og sør, er hengt opp på tavlene over postkassestativene. Vi
minner samtidig om at «normalt» søppel kastes i nedkast, papirkontainer og glass og metall. Om det
er fullt, så ta det med hjem til det igjen er plass.

NY ORDNING FOR AUTOMATISK ÅPNING AV GARASJEPORTENE
Styret har nå gått til innkjøp av en ny ordning, GSM, for automatisk åpning av garasjeportene.
Mer info om dette kommer i eget informasjonsskriv.

GJESTEPARKERING
Styret oppfordrer alle til å benytte egne parkeringsplasser i parkeringshusene. De som har behov for
ekstra garasjeplass, kan henge opp et oppslag på tavlene over postkassestativene, evt benytte
facebooksiden; «Vi som bor i Tonstad borettslag» for å undersøke om noen har en ledig plass man
kan få leie.

Brann
I samarbeid med Gjensidige jobbes det med en fremdriftsplan for oppbygging av enhet etter brann.
Brann har vært en bekymring i alle år, og heldigvis er alt bra med beboerne av enheten. Viktig at alle
tar en gjennomgang i egen bolig, brannvarslere i alle rom, rømningsveier (lage en plan i egen bolig),
montere/finne plass til brannslukningsapparat som er tilgjengelig ved nød.
Tenk på egen sikkerhet og sikkerhet til naboer.

